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Dzieje kolekcji Neumannów

The His tory of Neumann’s Col lec tion

Abstract: The history of Neumann’s family collection of meteorites is presented here. It was
formed by Karl August, Johann Georg and Wilhelm Max. Since 1997 this collection is in the
Natural History Museum in Viena.

Keywords: Col lec tion of mete or ites, Karl August, Johann Georg and Wil helm Max Neumann

Wstęp

Na stronach internetowych Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu mo¿na prze -
czytaæ, ¿e w roku 1997 muzeum naby³o zbiór meteorytów okreœlany jako kolekcja
J. G. Neumanna. Kolekcjê tê sprzedali mieszkaj¹cy w Grazu spadkobiercy Johanna 
Georga Neumanna (1813–1882), jego dalecy krewni. Praca ustalaj¹ca, kim by³
odkrywca linii Neumana w meteorycie Braunau (Bia³a 2017), sta³a siê inspiracj¹
do zajêcia siê tak¿e opisem jego kolekcji i do przedstawienia jej zmian w czasie.
W œwietle poczynionych ustaleñ mo¿na stwierdziæ, ¿e kolekcji tej nie powinno siê
nazywaæ kolekcj¹ J. G. Neumanna, ale raczej kolekcj¹ Neumannów.

Początki kolekcji

Meteoryty zacz¹³ kolekcjonowaæ ojciec Johanna Georga – Karl August Neumann
(1771–1866), gdy osiad³ w Pradze na pocz¹tku XIX wieku. Byæ mo¿e jego zainte -
resowanie meteorytami rozbudzi³a osobista znajomoœæ z Chladnim, który odwie -
dza³ go w Pradze. Dnia 13 czerwca tego roku dr Chladni w drodze powrotnej
z Francji i W³och przyjecha³ do Wittenbergu, przez Pragê, i do mnie, by zobaczyæ
fragment zaczarowanego burgrabiego. Równie¿ on potwierdzi³ moje przypuszczenie po
porównaniu z kilkoma posiadanymi przez niego masami tego rodzaju (Neumann
1812). Chladni posiada³ meteoryty ¿elazne Hraschina i Steinbach i to przez po -
rów na nie z nimi obaj upewnili siê, ¿e bry³a ¿elaza z Elbogen jest meteorytem.
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Neumann podarowa³ Chladniemu posiadane fragmenty meteorytu Elbogen, a
w zamian otrzyma³ 6 innych meteorytów. Z przyjemnoœci¹ podzieli³em siê z tym
wybitnym uczonym moim ca³ym zapasem wspomnianej masy, tym bardziej, ¿e
zawdziê cza my nasze przypuszczenia co do pochodzenia takich mas w³aœnie jemu. Dr
Chladni by³ uprzejmy ofiarowaæ mi w ramach wymiany prezent w postaci szeœciu
ró¿nych meteorolitów z jego bogatego zbioru (Neumann 1812). Bior¹c pod uwagê, ¿e 
przedmiotem wymiany musia³y byæ meteoryty spad³e lub znalezione przed rokiem
1811, na podstawie katalogu (Neumann i in. 1886) mo¿na twierdziæ, ¿e by³y to
meteoryty kamienne: Ensisheim, Mauerkirchen, Bjelaja Zerkov, Alais, Weston
i pallasyt Krasnojarsk.

Korzystne powiêkszenie kolekcji dziêki wymianie fragmentów meteorytu Elbo -
gen sk³oni³o Neumanna do pozyskania wiêkszej iloœci tego meteorytu, aby drog¹
dalszej wymiany wzbogaciæ swoj¹ kolekcjê. Gdy tylko bêdê w posiadaniu wiêkszej
masy, (poniewa¿ rozdystrybuowa³em ju¿ moje ca³e zasoby w nadziei, ¿e wkrótce
otrzymam nowe) powtórzê jej rozk³ad chemiczny. Wówczas bêdê stara³ zaspokoiæ
pragnienie tych, którzy s¹ w stanie, poinformowaæ mnie o jakiejkolwiek innej masie
meteorytowej, aby w ten sposób w drodze wymiany powiêkszyæ moj¹ kolekcjê 11
ró¿nych mas meteorytowych. (Neumann 1812). Niezale¿nie od tego, czy zbiór
Neumanna liczy³ 11 meteorytów przed, czy po wymianie z Chladnim, mo¿emy
wnioskowaæ, ¿e mia³ meteoryty jeszcze przed rokiem 1811, nim zobaczy³ meteoryt 
Elbogen.

Neumannowi uda³o siê pozyskaæ wiêksz¹ iloœæ meteorytu Elbogen, o czym
œwiadczy fakt, ¿e w 1824 roku sprzeda³ 33 ma³e fragmenty Muzeum Narodowemu 
w Pradze (Schweizer 2004). W kolekcji wed³ug stanu z 1886 roku by³o 6 frag -
mentów o ³¹cznej masie 352,25 g w tym jeden du¿y o masie 290,5 g. Trudno
stwierdziæ, ile okazów meteorytu Elbogen zosta³o wymienionych na inne  mete -
oryty.

Kolekcja Johanna Georga Neumanna

Nie wiemy, kiedy Karl August przekaza³ kolekcjê synowi i ile w tym momencie
liczy³a meteorytów. Z pewnoœci¹ najpóŸniej mog³o siê to staæ w roku 1866,
w którym Karl August zmar³. Inwentarz kolekcji pochodzi z roku 1886 i spo -
rz¹dzony zosta³ przez Wilhelma Maxa Neumanna, na podstawie manuskryptu
pozostawionego przez Johanna Georga (Neumann i in. 1886). Wilhelm Max
Neumann – emerytowany major, by³ krewnym, u którego w Grazu mieszka³
Johann Georg od przejœcia na emeryturê w roku 1877 do œmierci w roku 1882
(Bia³a 2017).

W katalogu (Neumann i in. 1886) meteoryty podzielone s¹ na trzy grupy:
kamienne, mezosyderyty i ¿elazne. Grupê mezosyderytów raczej nale¿a³oby
okreœliæ jako meteoryty ¿elazno-kamienne, bowiem mo¿na w niej znaleŸæ pallasyty, 
mezosyderyty i syderofir. W ka¿dej grupie meteoryty uszeregowane s¹ w kolejnoœci 
lat ich spadku lub znalezienia. W sumie zbiór liczy 104 meteoryty, z czego
kamiennych 69, ¿ela z no - ka mien nych 7 i ¿elaznych 28. Okazy opisane s¹ jako
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du¿e, ma³e, ze skorup¹ lub bez, p³ytki, okruchy lub proszek. Podane s¹ równie¿ ich 
wagi w gramach.

Przy wiêkszoœci meteorytów jest informacja o ich pochodzeniu. Pozwala to
ustaliæ, w jaki sposób Neumannowie, ale tak¿e muzea, badacze i kolekcjonerzy
w XIX wieku pozyskiwali meteoryty do zbiorów. Jedn¹ z form powiêkszania
kolekcji by³a wymiana. Wspomniano wy¿ej, ¿e Karl August otrzyma³ od Chlad -
niego 6 meteorytów za fragmenty meteorytu Elbogen. W póŸniejszym okresie
Chladni podarowa³ mu jeszcze 8: Tipperary, Charsonville, Berlanguillas, Tou lo u -
se, Limerik, Agen, Chassigny i Juvenas.

Kilku ofiarodawców meteorytów do kolekcji Neumannów trudno zidenty fi ko -
waæ, ale pozostali to znani uczeni, kuratorzy kolekcji mineralogicznych w muze -
ach, wysocy urzêdnicy o zainteresowaniach mineralogicznych oraz kolekcjonerzy
minera³ów, skamienia³oœci i meteorytów.

Najwiêcej – 16 okazów do tej kolekcji, ofiarowa³ Paul Maria Partsch
(1791–1856) geolog i mineralog z Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu.
Partsch, pracuj¹c w Muzeum, przeby³ drogê od wolontariusza bez uposa¿enia do
dyrektora Gabinetu Mineralogicznego. W roku 1843 opublikowa³ on katalog
meteorytów, które by³y w zbiorach tego muzeum (Partsch 1843). Napisa³ te¿
kilkanaœcie artyku³ów poœwiêconych meteorytom, miêdzy innymi o meteorycie
Seeläsgen (Partsch 1848).

Baron Karl Ludwig von Reichenbach (1788–1869) chemik, geolog i filozof
przekaza³ do omawianej kolekcji 7 meteorytów.

Jego zainteresowanie siê meteorytami zaczê³o siê prawdopodobnie od spadku
meteorytu Blansko 15 listopada 1833 roku. Reichenbach, który by³ tak¿e prze -
mys³owcem, oddelegowa³ wtedy swoich robotników do szukania fragmentów tego
meteorytu. Poszukiwania zakoñczy³y siê sukcesem. Meteoryt Blansko zosta³ opi sa -
ny przez niego w artyku³ach (Reichenbach 1835; Rei chen bach 1865). Napisa³ on
te¿ kilkadziesi¹t prac poœwiêconych innym meteorytom. Szczególnie zajmowa³ siê
badaniem meteorytów ¿elaznych. Wprowadzi³ do meteorytyki nazwy mine ra³ów
kamacyt, taenit (Reichenbach 1861). Reichenbach czêœæ swoich du¿ych dochodów 
z dzia³alnoœci przemys³owej przeznaczy³ na stworzenie w³asnej kolekcji  mete ory -
tów, któr¹ w 1869 roku podarowa³ uniwersytetowi w Tybindze, gdzie przed laty
studiowa³. Na stronach internetowych uniwersytetu jest informacja, ¿e kolekcja
Reichenbacha liczy oko³o 1000 okazów.

Cztery meteoryty ofiarowa³ Neumannowi baron Adolph Aloys von Braun
(1818–1904), m¹¿ stanu i bliski wspó³pracownik cesarza Franciszka Józefa I. Pasj¹
von Brauna by³y astronomia i mineralogia, które studiowa³ oprócz przydatnych
w karierze urzêdniczej i dyplomatycznej – prawa i nauk politycznych. Von Braun
by³ w³aœcicielem wspania³ej kolekcji minera³ów i meteorytów, która po jego œmie r -
ci przekazana zosta³a do Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu.

Kilkanaœcie meteorytów w kolekcji Neumannów pochodzi z wymiany z dzia -
³ami mineralogicznymi muzeów historii naturalnej: w Wiedniu – 11, Pradze – 1
i Peszcie – 1.
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Niekiedy uczeni po zakoñczeniu badañ konkretnych meteorytów dzielili siê
posiadanymi okazami ze swymi kolegami. Tak post¹pi³ profesor Koch, gdy poda -
rowa³ okazy meteorytu Mocs. Antal (Anton) Koch (1843–1927) by³ wêgierskim
geologiem, mineralogiem, petrografem i paleontologiem z uniwersytetu w Cluj.
Meteoryt Mocs bada³ razem ze swoim bratem Ferencem Kochem (1853–1943),
który by³ chemikiem (Koch 1882; Koch 1882a; Koch 1883; Koch 1882).

Christian Friedrich Bucholz (1770–1818) by³ ofiarodawc¹ meteorytu Erxleben, 
który spad³ 15 kwietnia 1812 roku. Jako farmaceuta i chemik wykona³ analizê
chemiczn¹ tego meteorytu (Bucholz 1813).

Meteoryt Parnallee, który spad³ 28 lutego 1857 roku w Indiach, podarowa³
Heidinger. Wilhelm Karl von Haidinger (1795–1871) by³ wybitnym austriackim
mineralogiem i geologiem. Ponad 100 prac poœwiêci³ meteorytom, w tym mete -
orytom Parnallee (Haidinger 1861) i Pu³tusk (Haidinger 1868).

Istotnym sposobem powiêkszania kolekcji by³y zakupy. W XIX wieku istnia³y
ju¿ firmy zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ okazów mineralogicznych i meteorytów muzeom 
i osobom prywatnym pragn¹cym powiêkszyæ swoje kolekcje. Powszechnie znana
jest firma Krantza w Bonn za³o¿ona w 1833 roku przez Adama Augusta Krantza
(1808–1872). Pocz¹tkowo dzia³a³a we Freibergu, nastêpnie od roku 1836 w Ber li -
nie, a od 1850 roku do czasów wspó³czesnych w Bonn. W tej firmie do kolekcji
Neumannów zakupiono 9 meteorytów. Najwiêcej, bo 16 meteorytów kupiono
w wiedeñskiej firmie dr Leopolda Egera (1837–1904). Piêæ meteorytów pochodzi
z berliñskiej firmy Carla Friedricha Pecha (1831–1899) specjalizuj¹cej siê w sprze -
da¿y ekskluzywnych okazów minera³ów, bêd¹cych ozdob¹ najlepszych kolekcji.
Pojedyncze okazy nabywano w innych firmach. Dla przyk³adu trzy meteoryty
Pu³tusk zakupiono w trzech firmach: wspomnianego wy¿ej Pecha, Václava Frièa
(1839–1916) w Pradze oraz Georga André Lenoira (1825–1909) w Wiedniu.

Kolekcja Wilhelma Maxa Neumanna

Po œmierci Johanna Georga w roku 1882 kolekcja meteorytów przesz³a w rêce
Wilhelma Maxa. Stara³ siê on powiêkszyæ kolekcjê, co mo¿na stwierdziæ po anali -
zie katalogu wydanego przez niego w roku 1902 (Neumann 1902). Porównuj¹c
zawartoœci katalogów z 1886 i 1902 roku mo¿na stwierdziæ, ¿e w okresie
1886–1902 liczba okazów w kolekcji dwukrotnie wzros³a, a jednoczeœnie uby³o
z niej wiele meteorytów, które by³y w niej w 1886 roku. Okazy te zosta³y zapewne
wymienione, ale trudno okreœliæ jakimi kryteriami kierowa³ siê Wilhelm Max
wymieniaj¹c meteoryty. Gdyby chodzi³o jedynie o powiêkszenie liczby ró¿nych
meteorytów, to nie nale¿a³o pozbywaæ siê meteorytów posiadanych w jednym
egzemplarzu, a wymieniaæ tylko te, których by³o po kilka okazów, albo zamieniaæ
czêœci z wiêkszych okazów. Kryteria powiêkszania kolekcji przez Wilhelma Maxa
s¹ zatem nieznane

Nowy katalog Wilhelma Maxa (Neumann 1902) ma uk³ad inny ni¿ katalog
z 1886 roku. Opisane w nim meteoryty podzielono tak samo na trzy grupy:
kamienne, ¿ela z no - ka mienne i ¿elazne, ale w ramach ka¿dej z nich u³o¿ono je
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w kolejnoœci alfabetycznej. Podane s¹ daty spadku lub znalezienia, sumaryczna
waga okazów danego meteorytu i typ petrograficzny wed³ug u¿ywanej w tym
czasie klasyfikacji. Niestety nie ma informacji o wadze ka¿dego okazu i jego
pochodzeniu. Pewn¹ namiastkê informacji o wadze stanowi¹ znaki: 0 lub – lub +
lub ++ umieszczone na koñcu opisu ka¿dego okazu. Wyjaœnienie ich znajduje siê
na ostatniej stronie katalogu. Autor zwraca siê tam do czytelników – w domyœle
kolekcjonerów, kuratorów kolekcji oraz przedstawicieli firm handluj¹cych mete o -
ry tami, z propozycj¹ wymiany meteorytów. Znak (0) oznacza, ¿e dany meteoryt
z jego kolekcji nie podlega wymianie, (–) wymieniæ mo¿na mniej ni¿ 5 g, (+) wiê -
cej ni¿ 5 g i (++) wiêcej ni¿ 50 g.

Nie wiemy jak d³ugo Wilhelm Max Neumann opiekowa³ siê kolekcj¹  mete ory -
tów i kto zajmowa³ siê ni¹ od jego œmierci do momentu sprzeda¿y w 1997. Z tabeli 
wynika, ¿e do koñca XX wieku z kolekcji uby³o ponad 100 meteorytów.

Kolekcja Neumannów w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu

Kole k cja odku piona od rodziny Neu man nów w roku 1997 liczy 104 okazy
(Bransttäter 2017). Przy pa d kowo jest to liczba taka sama, jak liczba mete o ry tów
opi sa nych w pie r wszym kata logu (Neu mann i in. 1886) (tabela). Jed nak nie s¹ to
te same mete o ryty. Oka zów z pie r wszej kole kcji pozo sta³o tylko oko³o trzy dzie stu.
Szczê œli wie do naszych cza sów zachowa³y siê mete o ryty Elbo gen i Bra u nau, któ -
rych bada niem Karl August i Johann Georg Neu man no wie trwale zapi sali siê
w histo rii mete o ry tyki. Prze trwa³y te¿ w ca³oœci trzy mete o ryty Pu³tusk zaku pione
przez Johanna Geo rga.
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